
 
 

POROZUMIENIE NR 33/I/2020 
MIASTA CHEŁM I GMINY SIEDLISZCZE 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie przejęcia przez Miasto Chełm zadania z zakresu oświaty polegającego na zapewnieniu 
transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Siedliszcze do Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno-
Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie, przy ul. Trubakowskiej 59. 

Porozumienie zawarte pomiędzy: 

Miastem Chełm, reprezentowanym przez Pana Jakuba Banaszka – Prezydenta Miasta Chełm, 

a 

Gminą Siedliszcze, reprezentowaną przez Pana Grzegorza Jędruszaka – Zastępcę Burmistrza Siedliszcza   

przy kontrasygnacie Pani Teresy Kocot - Skarbnika Gminy Siedliszcze 

zwanymi dalej Stronami. 

§ 1. Podstawą zawarcia niniejszego porozumienia stanowią: 

1) art. 39 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910); 

2) art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713); 

3) art. 46-48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 23, ze zm.); 

4) uchwała Nr VI/98/12 Rady Gminy Siedliszcze z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia 
międzygminnego dotyczącego powierzenia Miastu Chełm zadania publicznego w zakresie oświaty; 

5) uchwała Nr X/102/11 Rady Miasta Chełm z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia z Gminą Siedliszcze w sprawie przejęcia zadania z zakresu oświaty polegającego na 
zapewnieniu transportu i opieki dziecku niepełnosprawnemu. 

§ 2. Zawiera się porozumienie, którego przedmiotem jest określenie szczegółowych zasad i terminów 
przekazywania przez Gminę Siedliszcze dotacji na realizację przez Miasto Chełm zadania z zakresu oświaty 
polegającego na zapewnieniu transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Siedliszcze do 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Wychowania i Pomocy 
Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie, przy ul. Trubakowskiej 59. 

§ 3. Strony ustalają, iż Miasto Chełm zobowiązuje się do realizacji zadania z zakresu transportu i opieki dla 
czworga dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Siedliszcze, polegającego na ich dowozie na zajęcia 
szkolne z miejsca zamieszkania tj. Siedliszcza (miejscowości: Marynin, Siedliszcze, Kulik, Dobromyśl) do 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmie, przy ul. Trubakowskiej 59 i z powrotem oraz na 
zapewnieniu dzieciom opieki w czasie przewozu. 
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§ 4. 1.   Ustala się, że dziennie pojazd dowożący uczniów będzie przejeżdżał średnio 64 kilometry. 

2. Ustala się stawkę za 1 kilometr w wysokości 1,90 zł brutto (słownie: jeden złoty 90/100) obowiązującą 
przez cały okres świadczenia usług. 

3. Wysokość dotacji ustala się jako iloczyn liczby zaplanowanych przejazdów w okresie od 01 września 
2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (80 dni) i stawki za jeden dzień w wysokości 121,60 zł (słownie: sto 
dwadzieścia jeden złotych 60/100). 

4. Na wykonanie zadania określonego w § 3 Gmina Siedliszcze udzieli Miastu Chełm dotacji celowej 
w wysokości: 9 728,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych 00/100). 

5. Dotacja wniesiona będzie przez Gminę Siedliszcze na rzecz Miasta Chełm na rachunek bankowy Bank 
PEKAO SA I Oddział w Chełmie Nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596 w terminie do 15 października 
2020 r. 

6. Rozliczenie dotacji za okres 01 września - 31 grudnia 2020 r. nastąpi w terminie do 15 stycznia 2021 r. 
Podstawą rozliczenia dotacji będzie informacja Miasta Chełm o wysokości poniesionych kosztów realizacji 
zadania, rozumianych jako iloczyn liczby wykonanych przejazdów w okresie od 01 września 2020 r. do 
31 grudnia 2020 r. i stawki za 1 kilometr określonej w ust. 2. 

7. W przypadku zwłoki w przekazywaniu środków finansowych będą naliczane odsetki ustawowe. 

§ 5. Powierzone Miastu Chełm zadanie określone w § 2 porozumienia realizowane będzie przez Dyrektora 
Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie.  

§ 6. Strony mają prawo kontroli finansowej oraz żądania wszelkich dokumentów i wyjaśnień związanych 
z realizacją niniejszego porozumienia. 

§ 7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem ich 
nieważności. 

§ 8. W sprawach spornych wynikłych z treści porozumienia, po uprzednim wyczerpaniu postępowania 
ugodowego, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla Miasta Chełm. 

§ 9. Porozumienie może zostać rozwiązane poprzez wypowiedzenie dokonane przez każdą ze stron 
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

§ 10. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia 01 września 2020 roku do 31 grudnia 
2020 roku. 

§ 11. Porozumienie podlega ogłoszeniu przez Gminę Siedliszcze w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego.  
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§ 12. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. 

   

  

Zastępca Burmistrza 
Siedliszcza 

 
 

Grzegorz Jędruszak 

Prezydent Miasta Chełm 
 
 

Jakub Banaszek 

 

Kontrasygnata 
Skarbnik Gminy Siedliszcze 

 
 

Teresa Kocot 
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